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Zie je ze ook soms vliegen op school? Heerlijk, want dan is Twiet het gevleugelde project waar
je naar op zoek bent.
Na elke pauze zie je ze ruziën om dat ultieme kruimeltje op de grijze speelplaatstegel. En met
wat winterhonger laten ze zich straks nog gemakkelijker zien.  Da’s een ideale kans om de
kinderen van je klas de bonte kleuren, de gevarieerde snavelmode en de frivole tafelmanieren
van de gevleugelde schoolvriendjes vanop de eerste rij te laten ontdekken.
 

Wat is twiet?

Twiet is een bijzonder laagdrempelig projectje dat klassen uitnodigt om de vogels op het
schooldomein bij te voederen. Zo ontdek je de gepluimde diversiteit op je school
proefondervindelijk. Neen, voorkennis is niet nodig, oef! De focus ligt dan ook niet zozeer op
‘kennis’, maar op beleven, observeren en onderzoeken. Stemmig toch.
Als Twiet-leerkracht kies je zelf hoe hoog je vliegt in dit project. Je stijgt op met het bijvoederen
en je eindbestemming is observeren en tellen. Tijdens die vlucht krijg je een keuzemenu aan
tips. Kies zelf wat je wil proeven.

 

Hoe twieteren?



De Voelsprieterij bezorgt 5 klassen van 't West-Vlaamse hart gratis een basispakket materiaal
om:

vogels te voederen en (vooral) zangvogels naar je observatieplek te lokken
de ornitholoog in elke leerling wakker te maken met kijkers en zoekkaarten
met extra activiteitentips en lesmateriaal vlot door het project te vliegen
de kinderen te inspireren ook thuis aan de slag te gaan

Zoek dus een goed zichtbaar plekje (liefst vanuit de eigen klas) waar je de voederplank en
voedersilo kan ophangen.

Het basispakket gemist? Geen nood, twiet blijft ook jou enthousiasmeren natuurlijk.

Bekijk de twietmaterialen

 

Waarom twieteren?

Door te twieteren loods je je klas in vogelvlucht richting de “Vogeltelweek voor Scholen” van 25
tot 29 januari 2021. Pluim op je hoed want zo nemen je leerlingen deel aan een grootschalig
burgeronderzoek van Natuurpunt.
Maar er is meer dan dat. Bezig zijn met wat leeft in de directe schoolomgeving, zet ook aan om
er zorgvuldig mee om te gaan. Vergeet trouwens niet je kinderen uit te dagen ook thuis te
twieteren.

Richting de Vogeltelweek voor Scholen van Natuurpunt
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Twiet mee

Wil je één van die 5 basispakketten voor jouw klas? Mail je gegevens (naam, klas, school, aantal
lln.) en een motivatie-in-1-zin naar voelsprieterij@west-vlaanderen.be.
Van de 5 Twietklassen ontvangen we graag minstens een beeld (foto of filmpje) van hun
‘onderzoeksplekje’. Hou ons ook op de hoogte telkens jullie een nieuwe soort bezoeker
opmerken en vooral… neem actief deel aan de Vogeltelweek van Natuurpunt eind januari. En
uiteraard zijn spontane reacties van kinderen zeker welkom.

Nog één klik en je twiet mee

 

Toffe twietdata

begin december: De Voelsprieterij bezorgt het basispakket Twiet op school.
voor de Kerstvakantie: Hang voederplank en voedersilo op. Start eventueel al met
voederen.
tijdens de Kerstvakantie: Blijven voederen is een meerwaarde maar geen noodzaak.
week van 4 tot 8 januari 2021:
- De Voelsprieterij bezorgt extra vogelvoer en materiaal op school
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- Vogels (leren) herkennen: wie kan je op de plank verwachten?
week van 11 tot 15 januari 2021:
- Maak jezelf onzichtbaar
- Voor elk wat wils
week van 18 tot 22 januari 2021: Iedere vogel eet zoals hij gebekt is
week van 25 tot 29 januari 2021: Vogeltelweek voor scholen, voeren en beloeren
week van 29 maart tot 2 april 2021: De Voelsprieterij pikt de materialen terug op op
school.

Ontdek het volledige aanbod
Bekijk andere nieuwsbrieven
 
Openstaande vacatures
 
Nieuws over de Provincie

Vragen? Contacteer ons
Spanjestraat 141 | 8800 Roeselare

 
051 27 55 50

 
westvlaamsehart@west-vlaanderen.be

 
www.voelsprieterij.be
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